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Pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1278/2005 

 cu privire la instituirea Comisiei Centrale de Rechiziții 

------------------------------------------------------------ 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1278/2005 cu privire la instituirea 

Comisiei Centrale de Rechiziții (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2005, nr. 168-171, art. 1382) va avea următorul cuprins: 

 

„Anexă 

la Hotărârea Guvernului nr. 1278/2005 

 

COMPONENȚA NOMINALĂ 

a Comisiei Centrale de Rechiziții 

 

Spînu Andrei – viceprim-ministru, ministru al infrastructurii și 

dezvoltării regionale, președinte al Comisiei 

 

Ohladciuc Eduard – șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, 

comandant al Armatei Naționale, 

vicepreședinte al Comisiei 

 

Munteanu Alexei – șef al J8 Direcția managementul resurselor, 

Marele Stat Major al Armatei Naționale, 

secretar al Comisiei 

 

Udrea Dumitru – secretar general al Guvernului 

 

Ciobanu Stela – secretar general al Ministerului Justiției 
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Gumene Vadim – secretar de stat al Ministerului Economiei 

 
Plop Sergiu – secretar de stat al Ministerului Apărării 

 

Gumene Ion – secretar de stat al Ministerului Finanțelor  

 

Prisăcaru Ion – secretar de stat al Ministerului Sănătății 

 

Cușca Vasile – secretar de stat al Ministerului Muncii și 

Protecției Sociale 

 

Scurtu Dumitru – comandant adjunct al Inspectoratului General 

de Carabinieri 

 
Salcuțan Diana – șef adjunct interimar al Inspectoratului General 

al Poliției de Frontieră 

 
Harea Sergiu – președinte al Camerei de Comerț și Industrie 

 

Dulghieri Serghei – șef al Aparatului directorului Serviciului de 

Informații și Securitate 

 

Ivanicichina Tatiana – viceguvernator al Băncii Naționale a 

Moldovei”. 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 
 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul infrastructurii 

și dezvoltării regionale    Andrei SPÎNU 

 

 

Ministrul apărării     Anatolie Nosatîi  

 

 

Ministrul economiei    Sergiu Gaibu  



NOTA INIFORMATIVA
la proiectul de hotirire a Guvernului "Pentru modificarea anexei la

Hotir6rea Guvernului nr. 127812005 cu privire la instituirea Comisiei
Centrale de Rechi zitii"

1. Denumirea autorului Si, dupii caz, a participan{ilor la elaborarea
proiectului
Proiectul de hotdrAre a fost elaborert de citre Ministerul Economiei in baza
propunerilor prezentate de cbtre ministerele reorganizate qi nou-create, caurmare
a procesului de restrycturare a administratiei publice centrale de specialitate.
2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ, finarlitifile
urmirite
Prin Hotdrdrea Parlamentului nr. 8912021 a fost aprobatd lista ministenelor. in
consecin!6, in temeiul art. 3 din actul nLonnotiv menfionat, potrivit cdruia Ciuvemul
urrna sd reorganizeze structura organelor centrale de specialitate ale administrafiei
publice, precum qi in vederea asigurdrii unei guverndri eficiente, democratice,
transparente, responsabile si realizdrii obiectivelor de dezvoltare trasate, a fost
adoptatd Hotdrdrea Guvernului nr. 11712021 cu privire la restructurarea
administratiei publice centrale de specialitate.
3. Descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca scop
4rmonizarea legisla(iei na{ionale cu legislatia Uniunii Europene
Prezentul proiect de act normativ nu are drept scop armonizarea legislaliei
nalionale cu legislalia Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului ;i eviden{ierea elementelor nroi
Proiectul de hotdrdre prevede modificarea anexei la HotdrArea Guvernului nr.
1278 din 6 decembrie 2005 in care se regdsesc denumirile ministerelor, precum;i
a unor autoritAli/institulii publice reorganizate sau a cdror competenle au fost
preluate.
5. Fundamentarea economic-fi nanciiari
Implementarea proiectului de hotdrdre nu necesitd cheltuieli financiare
suplimentare din bugetul public nafiorral.
6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ
Urmare a aprobdrii prezentului proiect de hotdrdre nu necesitd operarea altor
modificdri in actele normative.
7. Avizarea pi consultarea publici a proiectului
Proiectul este un document tehnic care nu implicd consultarea public6.
Reprezentanlii comisiei sunt nominalizza[i din cadrul instituliilor publice carre de]in
competenld in domeniul de mobilizare. Mai mult, modificarea a fost impusd de
reorganizarea structurii organelor centrale de specialitate ale administrafiei
publice.

Jindnd cont de situajia din regiune dar qi de importanfa subiectului abordat
considerdm oportuni intrarea in vigoare a Hotirdrii Guvernului din data publicdrii
in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.



8. Constatirile expertizei anticorupfie

in textul proiectului nu s-au identificat
riscurilor de corupfie.

factori de risc care pot genera

9. Constatirile expertizei de compatibilitate

Nu este necesar.

10. Constatirile expertizei juridice

Concluziile expertizei juridice au fost incluse in sintezd gi lu
definitivarea proiectului.

in calcul la

11. Constatdrile altor expertize

Alte expertize nu necesitd a fi efectuate.

Ministrul Economiei Sergiu GAIBU
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